Streda 18. januára 2017
Piesne: ES č. 293, 566
Text: G 5, 1 – 6
„Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
List Galatským je polemikou o slobode. Galaťania boli oslobodení Kristom, ale prišli iní a chceli
ich zotročiť zákonom. Pavel im píše, že dodržať zákon nie je potrebné a ani možné. Staroveký
svet veľmi vnímal triedy, pohlavia a statusy spoločenského postavenia. Ale v jednom z
najradikálnejších vyhlásení starovekej histórie Pavel vyhlasuje, že už neexistuje žiaden rozdiel
medzi Židom a pohanom, otrokom a sluhom, mužom a ženou. Všetci sú jedno v Ježišovi
Kristovi. Pre ortodoxných Židov, ktorí si mysleli, že všetci pohania sú nečistí, to bola heréza. No
Pavel tvrdí, že Ježiš Kristus zmenil všetko. Sloboda, o ktorej sa tu hovorí, je sloboda od jarma
zákona. Farizeji zvykli vysvetľovať zákon tak, že tým vznikali pre ľudí mnohé povinnosti, a tie
pôsobili ako ťažké bremená. Ako vieme, človek z vlastnej sily nemôže splniť zákon do bodky.
Musel by byť bez hriechu a dokonalý. Taký bol len Pán Ježiš. Bezchybný. On naplnil požiadavky
zákona. A keď to splnil, nám dáva svoje jarmo, ktoré je iné ako predošlé. Je lahodné a ľahké.
Pretože Pán Ježiš ho nenecháva len na nás, ale nesie ho spolu s nami. To je dobrá správa pre nás.
Nech s Ním nesieme v jednom jarme akékoľvek bremeno, On dáva do toho toľko sily, že ho pre
nás robí lahodným a ľahkým (Mt 11, 28 – 30). Kto by nechcel ťahať s Kristom, keď je to také
úžasné? „Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeho prikázania nie sú
ťažké, pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet,
je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží.“ (1J 5, 3 – 5) Ak by
sme chceli konať podľa toho, že si to musíme zaslúžiť, vyjadrili by sme tým, že Kristus pre nás
nič neznamená. Robili by sme zo seba dlžníkov, otrokov, ktorí sú povinní snažiť sa splniť zákon
do bodky. Takto zákon naplnil jedine Pán Ježiš. V Kristovi Ježišovi má moc viera činná skrze
lásku. Nás pozýva na cestu mocnej viery žiť v Jeho kráľovstve slová Jeho evanjelia. Amen.
Modlitba:
Milý nebeský Bože, ďakujeme, že si nás vykúpil z duchovného otroctva do slobody. Pomáhaj
nám, prosíme, i naďalej kráčať po ceste života a nedať sa zviesť na cestu hriechu a smrti.
Oslavujeme Ťa za dielo milosti, ktoré si pre nás urobil. Chvála Tebe, Pane, česť a sláva naveky.
Amen.
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